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       ZAPISNIK 
 
 
 
    5. seje Upravnega odbora PDŽ, ki je potekala 7.2.2023 ob 16.00 uri na Parmovi 31, 
    Ljubljana. 
 

Prisotni člani: Ljubiša Bojović, Darja Kastelic, Gregor Igličar, Jani Klemenčič, Fajik Blažević, 
Dušan Ferjan, Robert Kovač, Aleš Hrovat.   

 
Opravičeno odsotni: Drago Savić, Anica Bogožalec, Gregor Kovačič, Igor Strgar, Rok Zaletel, 
Robi Hočevar, Dare Oblak. 
  
 
Neupravičeno odsotna: Janja Prelovšek. 

     
    Sejo je vodil predsednik Planinskega društva Železničar Ljubljana (v nadaljevanju PDŽ)  
    Ljubiša Bojović. 
    V razpravo je predlagal naslednji dnevni red: 
 
 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti, sprejem zapisnika ter pregled realizacije sklepov 4. seje    
UO PDŽ. 

2. Poročilo predsednika. 
3. Poročilo članov UO. 
4. Priprave na OZ. 
5. Pobude, vprašanja in odgovori. 

 
      

OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA 5. SEJE UO 
 
 
 

K1. Točki dnevnega reda: 
 
 

Po ugotovitvi sklepčnosti je predsedujoči v razpravo podal zapisnik 4. seje z dne 17.1.2023. 
Ker na zapisnik ni bilo pripomb je bil soglasno sprejet.  
 
 

 

PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZNIČAR 
LJUBLJANA 

Kolodvorska 11 
1000  

 
Uradne ure: Ljubljana, Pivovarniška 1 

torek, 16.00 – 18.00 ure 
tel. 01 29 12 297 
GSM 051 613 367 
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Sklep. Št. 81 
.  

 
 

Sprejme se zapisnik 4.seje UO PDŽ Ljubljana. 
 
 

Prisotni so se strinjali z dnevnim redom. 
 

Pregled realizacije sklepov 4. Seje PDŽ Ljubljana. 
 

       
 Sklep št. 79 – v realizaciji      ( plačane  članarine članov UO ) 

Sklep št. 80 – v realizaciji      ( organizacija občnega zbora  ) 
 
 

K2. Točki dnevnega reda:  
 

Od 4. seje UO PDŽLJ 17. januarja 2022 so bile opravljene naslednje naloge predsednika 
društva: 
1. Skrb za zakonito poslovanje društva in sicer: 
- Redno je pregledoval in podpisoval vse račune pred izplačilom in oddajanjem v  
  računovodstvo. 
2. Spremljanje aktivnost posameznih odsekov in skrbel za izvrševanje sklepov. 
- Gospodarski odsek: 
- Podpisal je pogodbo za arhitekturne storitve v prenovi Kosijevega doma in depandanse. 
- Spremljal je delovanje Kosijevega doma osebno in po telefonskim kontaktom z   
  oskrbnikom. Dom je normalno deloval ob vikendih s prisotnostjo oskrbnika. 
- Redno je bil prisoten v času uradnih ur. 
- Udeležil se je OZ PD Drago Bregar dne 03.02.2023 
3. Kot vodnik se je udeležil: 
- izleta v dolino Glinščice, ki ga je pripravil Damjan Komel. 
 
    Predlog sklepov: 
1. Določi se komisija za inventuro v sestavi: Anica Bogožalec, Fajik Blažević, Zdenko Ribar.  
    Inventura se izvede do naslednje seje UO. 

            2. Določi se skupina za izvedbo projekta Prenova spletne strani v sestavi: 
    Dare Oblak, Gregor Igličar, Robi Hočevar 
3. Da cene hrane in prenočišč v Kosijevem domu preučita oskrbnik in gospodar. 
4. Za pripravo občnega zbora do 6. seje UO: 
    a. Pripravijo se vsa poročila odsekov. 
    b. Določijo se kandidati za delovna telesa OZ in nove člane UO in drugih organov. 
    c. Skličejo in izvedejo se seje organov PDŽLJ (NO, Odbor za nagrade in časno   
    razsodišče). 
 

 
K3. Točki dnevnega reda: 
 

 
Blagajničarka je podala poročilo o stanju na TRR. Plačani so vsi računi.  

 
Alpinistični odsek : Od zadnjega sestanka UO PD Železničar, 17. 1. 2023,  

so v Alpinističnem odseku AO Železničar: 
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-          Izvedli Zbor članov (1. 2. 2023). Zbor je med drugim potrdil nov Upravni odbor AO 
PD Železničar v sestavi: Marko Žličar (načelnik), Neli Penič Slapšak (namestnica 
načelnika), Maruša Rus (tajnica) in Nina Durini (blagajničarka). Dosedanjemu UO so s tem 
funkcije prenehale. Primopredaje bodo opravljene v roku enega meseca. 

-          V prostorih AO je bila dokončana stena za trening orodnega plezanja s cepini. 
Možnosti treninga članov so tako še bolj raznovrstne. Stena je pomembna tudi zato, ker je 
imel v preteklosti AO Železničar člana, ki je bil viden tekmovalec v lednem plezanju, lani pa 
se je interes za tovrstna tekmovanja na odseku znova pojavil. 

-          Alpinistična šola poteka dalje. 28. in 29. januarja 2023 je bila izvedena dvodnevna 
tura zimske plezalne tehnike s pohodom za trening gibanja v gorah pozimi. Zaradi slabih 
razmer je plezanje grap, ki je sicer predvideno v sklopu omenjene ture, predvideno za  
11. 2. 2023 v stenah Begunjščice. Ob nadaljevanju ugodnih zimskih razmer predvidevajo 
tudi nadomestni datum za izvedbo skupne ture lednega plezanja. 

 
 -          Izvedena je bila registracija članov pri Komisiji za alpinizem PZS. Registrirajo se na 
lastno željo člani, ki so v preteklem letu opravili vsaj 10 alpinističnih vzponov in ki so opravili 
izobraževanje iz dopinga. Letos imamo registriranih 45 članov, za dodatne 4 (dva alpinista 
in dva alpinistična inštruktorja) pa so zaprosili za izjemo pri registraciji, saj aktivno 
sodelujejo pri izvajanju alpinistične šole in drugih dejavnostih odseka.  
 

Gospodarski odsek: Cevi v kuhinji centralne napeljave na Vogarju so počile  in izteklo je 
sredstvo proti zmrzovanju. Začasno je sanirano, vendar bo potrebna temeljita obnova. 
V eni od kopalnic je počil ventil, potrebna je bila zamenjava. 
- Gospodar je predlagal, da se nabavi še nekaj lopat za sneg. 
- Predlagal je, da se natisne vizitke Vogarja. Na eni strani s podobo koče in na drugi s 
  kontaktnimi podatki. 
- Prijave za skoke na Vogarju potekajo, pridobiti je potrebno nagrade za prireditev. 
- Podjetju Stroj je posredoval reklamacijo za kolektorje, vendar še ni odziva. 
- gospodar je predlagal, da se na Vogarju dodatno zavaruje strojna oprema. 
 
 

Sklep. Št. 82 
 
 
    V Kosijevem domu na Vogarju se dodatno zavaruje strojna oprema doma. 
 
 
Mladinski odsek je izvedel en izlet. Za potrebe tabora so pridobili nov kuhinjski pult. 
Spletna stran Vogar.si je skoraj gotova, potrebno je še pridobiti in dodati fotografije. 
 
Vodniški odsek:  Izveden je bil zimski pohod na Vodični vrh. Zaradi obilice snega so 
uporabili tudi smuči  in krplje. 
Tabela z opravljenimi izleti še ni uveljavljena, vpisan je en sam izlet.  
Naslednje vabilo je zimski pohod na Triangel.  
Izlet v Glinščico je bil uspešno izveden, udeležilo se ga je 15 pohodnikov. 

 
 

K4. Točki dnevnega reda: 
 

- Za prvotni termin občnega zbora ni bilo prostega gostišča zato je predsednik rezerviral 
prvi možni termin in to je 18.3.2023. 



   
 

4 
 

- Glasbena skupina je naročena.  
- Potrebno je nabaviti aperitive in plastične kozarčke za kar bo poskrbel gospodar. 

 
 

Sklep. Št. 83 
 
                                    Občni zbor bo 18.3.2023 
 

       
. 

Sklep. Št. 84 
 

 
Do 6.seje morajo načelniki odsekov, komisij, odbora, častno razsodišče oddati     

poročila. 
      

 
K5. Točki dnevnega reda: 
 
 
 - Predlagana inventurna komisija naj opravi inventuro na Vogarju do občnega zbora. 
 - Predlagana je bila skupina za prenovo spletne strani. 
 - Predlagana je bila uskladitev cen na Vogarju z rastjo inflacije. 
 - Gospodar je predlagal knjigo ljubiteljev Vogarja in na koncu leta tudi nagrado najboljšemu. 
 - Postavljeno je bilo vprašanje možnosti vpisa članov tudi na Vogarju. 

- Predstavljena je bila ponudba ene izmed koč. Prodajajo tudi dereze, palice, pelerine in   
  proučiti bi morali tudi to možnost. 
 
 
 
 
 
Naslednja seja bo predvidoma 7.3.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sestavila:       Predsednik PDŽ Ljubljana 
Darja Kastelic             Ljubiša Bojović 


